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الورقة البحثية  ملخص  

الزكاة باهتمام كبير لدى أوساط وشرائح كبيرة في المجتمع الغزي حيث يعول عليه لسد جزء  إدارةيحظى ملف 
  . من حالة العوز التي يعيشها المواطن الغزي في ظل تراجع األوضاع االقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة

النزاهة والشفافية والمساءلة في ملف الزكاة والح  تأتي هذه الورقة تأثير تجاهل الممارسات  لتعزيز بيئة  د من 
الفضلى في إدارة هذا الملف على قطاع وشرائح مختلفة من المواطنين بما يؤدي المساس بحقوقهم وإهدار فرص  

 . العدالة واالنصاف بينهم

ومحدودية الشفافية في توزيع أموال الزكاة   في تعدد مصادر جمع الزكاة وغياب التنسيق بينها،  تكمن المشكلة
مستو  الوضعف  الطارئة،بتحقيق  ة  لكفيالضمانات  ى  أو  العينية  المساعدات  سواء  التوزيع    باإلضافة   عدالة 

 .لةءفعالية الرقابة والمسا محدوديةل

ملف   إدارةفي عمل الجهات القائمة على    واالستقالليةفحص بيئة النزاهة والحيادية    ، إلىتهدف الورقة البحثية  و 
الداخلية والخارجية، للرقابة والمساءلة  توفر نظم فعالة  رفع    إلى إضافة    الزكاة في قطاع غزة، وفحص مدى 

التوصيات للجهات العاملة في ملف الزكاة في مجال تحسين الممارسات الهادفة لتعزيز بيئة الشفافية والنزاهة  
 لة. ءوالمسا

 :النتائجبمجموعة من ت الورقة البحثية وخرج

دارة ملف الزكاة لوضع معايير اختيار للمستفيدين وفق نموذج  إتحرص الجهات العاملة على    ؛في مجال النزاهة
خاصة  الوظيفي السلوك  المدونة    وغابت التشريع من بنود تتعلق بمنع تضارب المصالح،    خالدراسة حالة،  

الزكاة، ملف  في  على  وكذلك    بالعاملين  الزكاة  ملف  في  العاملين  توقيع  المالية، عدم  بالذمم  تتعلق    اقرارات 
 . معايير موحدة لتصنيف الفقراءعدم وجود  إلى باإلضافة

للمعلومات المهمة  ، وكذلك  ملف الزكاةب  المتعلقة    للموازنات الماليةالتقارير الدورية    افتقرت   ؛وفي مجال الشفافية
وصول المستفيدين للبيانات والمعلومات حول  وضمان  المستفيدين    اختيار شفافية االعالن عن معايير  المتعلقة ب

ن هناك تطور في منصات التواصل االجتماعي للجهات العاملة في أكما  المستفيدين.    اختياروشروط    آليات 
 المشاريع وعدد المستفيدين. ملف الزكاة من حيث االفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بتكلفة 

تفاوت في مستوى المتابعة والرقابة على أداء الجهات العاملة في ملف الزكاة في    اك هن  ؛وفي مجال المساءلة
 قطاع غزة، وهناك ضعف في مساءلة الجهات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني. 
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قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني  ضرورة تعديل    ؛بمجموعة من التوصيات العامة أهمها  ت الورقة البحثيةوخرج
( لسنة  9رقم  من  ،م2008(  المقدمة  المالحظات  يراعى  الحكومية  بحيث  وغير  الحكومية  توحيد  و ،  الجهات 

البعد الرسمي  توحيد  و   كاةالجهود بين المؤسسات العاملة في ملف الزكاة وبناء خطة وطنية لتحقيق أهداف الز 
 .ملة في ملف الزكاةتطوير كفاءة وفعالية األداء اإلداري والفني والمالي للمؤسسات العا وزيادة لجمع الزكاة،

سراع  اإل  كذلك  منع تضارب المصالح في ملف الزكاة،العمل على  ؛  في مجال النزاهةت الورقة البحثية  وصأكما  
 . بالسلوكيات المهنيةدارة ملف الزكاة إالعاملة على  مؤسسات البتطوير مدونة سلوك تضبط وتلزم 

الشفافية  مجال  البحثية وصأفقد    ؛وفي  الورقة  صرف  نشر  بضرورة    ت  يالزكاة  معايير  أولويات  بما  راعي 
وضرورة  المجتمع اإل،  الوسائل  الوثائق  ةلكتروني استخدام  و وتبادل  اإلتعزيز  ،  المواقع  وفعالية  ة  لكترونيشفافية 

 ملف الزكاة بما يضمن وصول الجمهور للمعلومات والمعايير وشروط التقديم.  إدارةللجهات العاملة على 

، قابي للمجلس التشريعي الفلسطينيبضرورة تعزيز الدور الر  ،الورقة البحثية تالمساءلة فقد أوصوفي مجال 
وصت الورقة البحثية  أكما      .تابعة من قبل المجتمع المدنيللرصد والم  آليات   إنشاءالقانوني    طارأهمية إتاحة اإلو 

  خالل  من  التوزيع  عمليات   في  االزدواجية  لمنع  وذلك  الزكاة  لجان  من  عداد األ  تقليص   على  العملبضرورة  
 . خاللها من التوزيع  عمليات   تتم المحافظات  في مركزية لجان تشكيل
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 الورقة البحثية منهجية 
 

اإلدارة العامة للزكاة في وزارة األوقاف  و هيئة الزكاة  )تستهدف الورقة البحثية مراجعة أعمال األطراف المشاركة  
أعمالها ومسؤوليها    التزام، وفحص واقع  ( في عملية جمع الزكاة وتوزيعهاغير حكومية  جمعيات  و   الدينية  والشئون 

النزاهة    وذلك لضمان الشفافية في اجراءات عملها ومدى فاعلية أنظمة المساءلة عن أعمالها،    ومبادئبقيم 
المستهدفين،   على  الزكاة  بيئة ضامنة  شفافية توزيع أموال  و  أالعينية    لمساعدات اسواء  توزيع  اللعدالة  وخلق 

 .الطارئة
الزكاة في    ملف  إدارةالجهات القائمة على  في عمل    والشفافية فحص بيئة النزاهة    فيالورقة البحثية    تحصر

وفحص الواقع وذلك من خالل تم اعتماد منهجية مباشرة لجمع البيانات   ،فقط والعداد الورقة البحثية قطاع غزة 
 .الدمج بين العمل المكتبي والميداني

 : العمل المكتبي

ملف الزكاة في   إدارةمراجعة األدبيات وتشمل األنظمة والسياسات والبنى المؤسساتية الناظمة لعملية   •
 قطاع غزة 

 ملف الزكاة. إدارةفي صادرة محليًا ودوليًا عن المؤسسات ذات العالقة الدراسات القارير و مراجعة الت •
 ة لكل جهة تدير أموال الزكاة لكترونيزيارة المواقع اإل •
 مراجعة الموازنات والتقارير المالية ذات العالقة للمؤسسات التي تدير أموال الزكاة في غزة  •

 : العمل الميداني

 .إجراء مقابالت )فردية مع مسئولين ومستفيدين( وتطوير نموذج لألسئلة ومحاور النقاش •
 وتوصيات ذات صلة.   عداد مسودة التقرير بناء على جمع وتحليل البيانات ذات العالقة والخروج بنتائجإ  •
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 في قطاع غزة:  اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم إلدارة ملف الزكاة

 اإلطار التشريعي الناظم لعمل الجهات القائمة على إدارة ملف الزكاة
 .1م 2008( لسنة  9رقم ) قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني

وبناء على ذلك   ،والخاص بتنظيم الزكاة  2008( لسنة  9أصدر المجلس التشريعي في قطاع غزة قانون رقم )
هيئة مستقلة    إنشاءيقضي ب  2/2010/ 2( بتاريخ  144بإصدار قرار رقم )  قطاع غزة  ت الحكومة التي تديرقام

( 9قانون رقم )ويتكون  الزكاة الفلسطينية(. )هيئةلهيئة لهذه ا أمناءوتشكيل مجلس   ،ومتخصصة بشئون الزكاة
تنظيم جمع الزكاة وتقديمها للفقراء  بهدف    تنظم عمل الزكاة  مادة  )52(من    بتنظيم الزكاةوالخاص    2008لسنة  

ايجاد اطار قانوني ناظم  وتوحيد الجهود وتنظيم ادارة ملف الزكاة من خالل   ،بهدف تحقيق التكامل االجتماعي
   .2ة الزكاة في قطاع غزة ر داإل

 م 2008( لسنة  9تنظيم الزكاة رقم ) الالئحة التنفيذية لقانون 

م  2008( لسنة  9قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم )الئحة تنفيذية تفسر ما جاء في  ت الحكومة بغزة  صدر أ
ضمنتها الالئحة هي مواد فقهية  ن أغلب المواد التي تأ   يالحظو ،  وشروط عمل هيئة الزكاة  أعمالوتحدد مهام و 

تنفيذ القانون    آليات (  91  –  61التنفيذية فيما وضحت المواد المتبقية )  للوائحتخضع  وليست أحكام  (  60- 1)
   .وعمل الهيئة

 الزكاة في قطاع غزة  إدارةالمؤسسي للجهات القائمة على  طاراإل
 :3هيئة الزكاة الفلسطينية  أوال:

هي هيئة وطنية مستقلة تتمتع  ،  م2008( لسنة  9الفلسطيني رقم )في قانون تنظيم الزكاة  هيئة الزكاة الفلسطينية  
فات التي  والتصر   عمالواألهلية القانونية لمباشرة جميع األ  داري المالي واإل  ستقاللبالشخصية االعتبارية واإل

  .4تكفل لها تحقيق أهدافها 

 
 .م2008( لسنة 9رقم )  قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني 1
 (2019)اصدارات امان   غزة  قطاع  في الزكاة ملف إدارة على القائمة الجهات  عمل في النزاهة بيئةتقرير منشور  2

 م  2021الموقع اإللكتروني لهيئة الزكاة الفلسطينية،  3

 م   2021الموقع اإللكتروني لهيئة الزكاة الفلسطينية،  -مرجع سابق  4
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قانون تنظيم الزكاة وحتى هذه اللحظة بتطبيق    م2012في العام    تقوم هيئة الزكاة الفلسطينية ومنذ انطالقها
ختالف بعض وجهات النظر حول سياسة  النظرًا    متقطع  ي إختيار بشكل    م  2008( لسنة  9الفلسطيني رقم )

 . جمع األموال باإللزام أو الخيار الهيئة في

 5)محافظات قطاع غزة( وزارة األوقاف والشئون الدينية –العامة للزكاة  دارةثانيا: اإل

والشؤون    األوقافالعامة للزكاة أحد الدوائر المعتمدة بدوائرها وأقسامها وشعبها وفقًا للهيكل التنظيمي لوزارة    دارةاإل
، وتحقيق التكافل  لشرائح المحتاجة على اختالفهااستفادة ا  فيودورها    ترسيخ مفهوم الزكاة،والتي تهدف ل  الدينية.

 ة. اإلسالميفقير والمحتاج وفق أحكام الشريعة خدمة المواطن الو 

اللجان، والرقابة   أعمالاإلشراف المباشر على تشكيل ومتابعة  في جانب    6وتتعدد مهام االدارة العامة للزكاة  
  . االتفاق والصرف على مصارف الزكاة الشرعية المقررة حسب األهمية، و على اإليرادات والمصروفات الداخلية  

إقامة وبناء قاعدة معلومات  كذلك تهتم االدارة العامة للزكاة ب  .للمشاريع واللجانقرار الموازنة التقديرية  إلباالضافة  
تزويد لجان الزكاة بالعديد من المشاريع  و  للجان الزكاة. ة الختامي ات التدقيق في بيانات الحسابكذلك ية. اجتماع 

 لرعاية ومساعدة األسر المستورة.، رةجية التي تعدها الوزا اإلنتا

 :7لجان الزكاة العاملة في قطاع غزةثالثا: 

يتم تشكيلها من خالل عملية اختيار من وجهاء األحياء المكلفين من وزارة االوقاف واالدارة لجان  هي عبارة عن  
العامة للزكاة بإدارة أعمال اللجان في مناطقهم، وعلى الرغم من سعي االدارة العامة للزكاة لتنويع أعضاء اللجان  

بكل ما يتعلق    لجان الزكاة  ملتع  ال أن هناك تخوف لشخصيات من الوجهاء من االنخراط في هذه اللجان،إ
بقرار صادر عن  التبرعات والصدقات العينية، وتنشأ هذه اللجان    إلىباإلضافة    محافظات   (5)بأموال الزكاة في  

  45أو من يفوضه الوزير بذلك، حيث بلغ عدد لجان الزكاة العاملة في محافظات قطاع غزة    األوقافوزير  
يق ومتابعة سير  م تعيين مسؤول عن كل محافظة لتنسلجان الزكاة وتوحيدها، تجراء لتنظيم عمل  إ، في  8لجنة 

خرى  أوجاري العمل على دمج مجموعة    ،لجان في محافظة شمال قطاع غزة  3  عمل لجان الزكاة، كما تم دمج
 9لجنة المغراقة والزهراء. من اللجان مثل

 
 .والشئون الدينية بغزة وزارة األوقاف اةالعامة للزك الالئحة الداخلية لإلدارة 5

 .والشئون الدينية بغزة  وزارة األوقاف -العامة للزكاة  دارة الالئحة الداخلية لإل - مرجع سابق  6
 .والشئون الدينية بغزة  وزارة األوقاف  -العامة للزكاة   دارة الداخلية لإلالالئحة   - مرجع سابق  7
 م2021/ 11/ 10بتاريخ العامة للزكاة، أسامة اسليم: مدير عام اإلدارة هاتفية مقابلة  8
 2021/ 11/ 10وزارة االوقاف بتاريخ –مقابلة هاتفية مع اسامة سليم مدير عام االدارة العامة للزكاة  مرجع سابق9
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عتمدة من وزارة االوقاف والشئون الدينية بغزة ويقع على عاتق اللجان حصر الفقراء والمحتاجين وفق نماذج م
 : 10  ضافة إلى جمع التبرعات وتوزيعها على مستحقيها وفق معايير صرف محددةإ

 ملف الزكاة في قطاع غزة إدارةأرقام وحقائق متعلقة ب
 .12 11هيئة الزكاة الفلسطينية  ايراداتأوال: 

 هيئة الزكاة الفلسطينية   سنوات قامت   9  على مدار
مليون    1.5بقرابة  مليون دوالر،    9.5بتحصيل قرابة  

العام   باستثناء  سنويا  شهد   2018دوالر  الذي 
انخفاضا كبيرا بسبب وجود تفاهمات في تلك اآلونة  
تتعلق باستالم حكومة رام هللا ألعمال غزة، وتخوف  
مدفوعات   استقطاع  عدم  من  المكلفين  من  العديد 

الضريبية. المستحقات  من  ميزانية    الزكاة  تقدر  و 
بحوالي   سنويا  الفلسطينية  الزكاة  مليون    1.4هيئة 

% منها من االستقطاعات الضريبية، كما  70دوالر،  
أي   نصفها  في  37.7يعود  لتوزع  للحكومة   %

 13مصارف الزكاة.

 14واإلدارة العامة للزكاة الزكاة لجان ومصروفات إيراداتثانيا: 

  م2020/2019لجان الزكاة والمؤسسات الداعمة لعام  ل  تكريموزارة األوقاف والشؤون الدينية  وخالل حفل أقامته  
أبرز األنشطة واإلنجازات التي حققتها اإلدارة  استعرض السيد أسامة سليم مدير عام االدارة العامة للجان الزكاة  

العام   خالل  الزكاة  للجان  شتى    ،2019العامة  غطت  ومالية  عينية  مساعدات  قدمت  الزكاة  أن  الى  مشيًرا 
عن حجم  سليم  كشف ا.  15( دوالر 10.372.431بقيمة )  ،( أسرة413350المجاالت وكافة االحتياجات لعدد )

مساعدات عينية    دارتهإلجان    قدمت   حيث ,  2020عامة للجان الزكاة خالل العام  اإلدارة الالزكاة التي وزعتها  
 

 (2019)اصدارات امان   غزة قطاع   في الزكاة ملف إدارة على القائمة الجهات عمل في  النزاهة  بيئةمرجع سابق تقرير منشور  10
 ة الجامعة اإلسالمي   2019إياد شعبان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة ابريل  :  في ورشة عمل آليات تطبيق االقرار الزكوي   ورقة عمل  11
 https://www.facebook.com/zakatpal/videos/1047013659139023فيديو منشور يوضح انجازات الهيئة بتاريخ     12
 2021/ 11/ 10مقابلة مع اياد شعبان مدير هيئة الزكاة الفلسطينية بتاريخ  13
 الدائرة المالية بوزارة األوقاف والشئون الدينية.  –ة غير منشورة بيانات مالي 14
15 details/3576-https://palwakf.ps/ar/post /م2019-لعام-الداعمة-والجهات-الزكاة- لجان-كرم-ت-األوقاف 

https://www.facebook.com/zakatpal/videos/1047013659139023
https://palwakf.ps/ar/post-details/3576/الأوقاف-ت-كرم-لجان-الزكاة-والجهات-الداعمة-لعام-2019م
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قدمت دوالر، كما    (10428803بقيمة إجمالية تصل لـ )  ،( مساعدة487000بواقع )  في مجاالت عدةومالية  
األول   العام  نصف  وماليةم  2021خالل  عينية  )7780431)  بقيمة  مساعدات  بواقع  دوالر   )318655  )

 . 16مساعدة 

تراجع ايرادات لجان الزكاة بشكل واضح خالل الفترة  والتصريحات الخاصة بالسيد اسليم    البيانات يتضح من  
التمويل م، بسبب تردي األوضاع االقتصادية في قطاع غزة وصعوبة جلب  2020م ولغاية عام  2014من عام  
 دعم المقدم للمحتاجين. ، بما انعكس على النفقات المتعلقة بمصارف الزكاة وتقليص حجم الالخارجي

 ملف الزكاة إدارةمستوى التعاون والتنسيق بين الجهات العاملة على  
وفي    .وفق مصالحهاحيث أن كل جهة كانت تنسق  ،  صحاب العالقة في إدارة ملف الزكاةأضعف التنسيق بين  

بجهد من المجلس التشريعي الفلسطيني  م تم عقد لقاء لبناء تفاهمات بين الهيئة واالدارة العامة للزكاة  2021العام  
تم التنسيق بين وزارة االوقاف وهيئة الزكاة وتشكيل مجلس الزكاة الفلسطيني برئاسة الدكتور نسيم ياسين    بغزة.

عضو هيئة الزكاة الفلسطينية( ودور هذا المجلس يتركز على    2  –أعضاء وزارة أوقاف    3وخمس أعضاء )  
التنسيق والتشبيك بين االدارة العامة للزكاة   حيث أن  17املة في مجال الزكاة، تنظيم العالقة بين الجهات الع

كما   .18من خالل مشاريع مشتركة مثل مشروع المساعدات المالية لطالب الجامعات   تم  وهيئة الزكاة الفلسطينية
اللجان والمتعلقة  االيرادات  تقاسم  على    التوافقتم   تتحصل عليها  النسب التي  باالستقطاعات الضريبية وفق 

لصالح مشاريع  %  25-  التي قامت بالجباية  لجنة الزكاة  لصالح  %25-   الحكومية  للمشاريع  %50)  التالية
  واالدارة العامة للزكاة(. الزكاة الفلسطينية مشتركة بين هيئة

كال من هيئة الزكاة  ضم    2021العام  في  المجلس التشريعي اجتماع  ولزيادة مستوى التعاون والتنسيق عقد  
 :19ببعض التوصيات والتي يمكن تلخصيها كالتالي الفلسطينية ووزارة المالية وخرج 

 .للمتابعة بين الهيئة ووزارة المالية تنسيقية مشتركةتشكيل لجنة تم   -
 ()عيني، ماليدون ذكر النوع  ضريبة الدخلإلى دائرة   الزكاةبقيمة افادة  هيئة الزكاة الفلسطينية  تقدم -

 
بغزة    16 الدينية  والؤون  األوقاف  لوزارة  االلكتروني  - الزكاة-لجان-كرم-ت-األوقاف/ details/4352-https://palwakf.ps/ar/postالموقع 

 م2021-2020لعام-الداعمة-المؤسساتو 
 2021/ 10/11مقابلة مع اياد شعبان مدير عام هيئة الزكاة الفلسطينية بتاريخ  سابق  مرجع17
 2021/ 11/ 10وزارة االوقاف بتاريخ –مرجع سابق مقابلة هاتفية مع أسامة سليم مدير عام االدارة العامة للزكاة  18
 سابق  المرجع  ال 19

https://palwakf.ps/ar/post-details/4352/الأوقاف-ت-كرم-لجان-الزكاة-والمؤسسات-الداعمة-لعام2020-2021م
https://palwakf.ps/ar/post-details/4352/الأوقاف-ت-كرم-لجان-الزكاة-والمؤسسات-الداعمة-لعام2020-2021م


 

10 
 

االجتماعية   التنمية  مع  وزارة  الكبرى تتعاون  المؤسسات  موحدة  بعض  بيانات  قاعدة  خالل  )البرنامج    من 
وذلك لمنع االزدواجية في توزيع الخدمة أو    2021في شهر فبراير    المحوسب( على مستوى القطاع تم تفعيله

 20ضاحي، انشاء المدارس، ترميم البيوت الخ...  المساعدة على المستفيدين، وتنسيق مشاريع األ
 .نشطة والصالحياتممارسة األ في  ية  ستقاللواإلالحيادية فحص مدى االلتزام بعامل 

الصفة الرسمية لجمع وتوزيع    الفلسطينية  هيئة الزكاة  م2008( لسنة  9قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم )منح  
، واألهلية القانونية  داري المالي واإل  ستقاللتمتع بالشخصية االعتبارية واإلوالية،  ستقاللالزكاة، وكذلك منحها اإل

  ال تخضع للرقابة، وتنحصر   بها من ايرادات الهيئة ومشاريعها، وكذلك حسابات بنكية خاصة  ولها موازنة خاصة
نسيق بين الهيئة وكال من وزارة  يوجد ت ديوان الرقابة االدارية والمالية والمجلس التشريعي بغزة،    على الرقابة  

وعلى  مجال الجباية لصالح الهيئة.  التعاون المشترك في    )وزارة األوقاف(، يتمثل  المالية واالدارة العامة للزكاة 
لجان الزكاة   كما منحت الوزارة  ،والشئون الدينية بغزة  األوقاف وزارة  للزكاة بغزة  العامة ل  دارةاإلالرغم من تبعية  

في  و   ،نظمة واللوائحم في ايرادات ونفقات هذه اللجان وفق األوالتحك   المحلية  من حيث تشكيل اللجانحرية  ال
كما أن ايرادات .  21انتخاب تشكيل اللجان يتم من خالل وجهاء المناطق وليست من خالل عمليات  حين أن  

لمشاريع ومصارف زكاة تخص نفس المنطقة دون وجود صندوق مركزي للزكاة يوزع    اكل لجنة يتم توجيهه
 ا. المناطق األكثر حاجة أقل ايراد  ن تكون أنه من المتوقع أحسب حاجة المناطق، حيث 

 إدارة ملف الزكاة في قطاع غزة في عمل الجهات القائمة على والشفافية والمساءلة النزاهة   واقع

 : النزاهة في عمل الجهات القائمة على إدارة ملف الزكاة
 التنفيذية   دارةاإلو  إدارةومجالس  أمناء تلك الجهات من مجالسفي  منع تضارب المصالحلسياسة 

ينظم  من أي بند    م2008( لسنة  9قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ) خلت مواد  من الناحية التشريعية  
الزكاة من كما منحت هيئة  ،  دارة هذا الملفإللمسؤولين عن  منع تضارب المصالح  اجراءات تجنب حدوث  

للمست  التشجيع فرصة  مناطقهم  باب  من  محتاجين  أسماء  لترشيح  الضريبي  التحويل  من  وأقرباءهم  فيدين 
  . 22وفقا ألحكام الشريعة  ة فعالصدقاءهم مستفيدين من عمليات توجيه الزكاة لهذه المصارف المحتاجأو 

 ومدى االلتزام بها. ،تلك الجهاتمدونة السلوك خاصة بالعاملين في 

 
 سابق  المرجع  ال 20
 (2019)اصدارات امان    غزة قطاع في  الزكاة ملف  إدارة على القائمة   الجهات عمل في النزاهة  بيئةتقرير منشور   مرجع سابق21
 سابق  المرجع  ال 22
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العامة للزكاة فان موظفيها يخضعون لمدونة    دارةوفي اإللموظفي الهيئة،    خاصة  سلوك وظيفي   توجد مدونة   ال
 .دارةلإلالسلوك الوظيفي العامة الصادرة عن ديوان الموظفين العام والتي ال تعتبر ملزمة للجان الزكاة التابعة  

من واقع األمر   .23والعاملين في ملف الزكاة   عضاء اللجانأ كاة وضعت ضوابط لعمل  العامة للز   دارةولكن اإل
 فإنه ال يلمس وجود برامج تدريب وتأهيل ألحكام مدونة السلوك. 

 .تلك الجهاتاقرارات الذمة المالية للعاملين في تقديم 
ال  لضرورة تقديم العاملين على ملف الزكاة   م2008( لسنة  9قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ) تشر مواد  لم  

 التشريع.  في عوار للذمم المالية بما يعتبر قرارات ا

آليات إختيار المستفيدين من خدمات الجهات العاملة على إدارة ملف الزكاة ومستوى الشفافية والوضوح  
 االختيار في آليات 

الخاصة بالمشروع وذلك   من الناحية االجرائية فإن جميع الجهات العاملة على إدارة ملف الزكاة تلتزم بالمعايير 
آليات أما    24مع العلم بأن غالبية هذه المعايير كانت فضفاضة وتفتح المجال للمحاباة.   وفق رؤية الممول،

تحديد الفئات المستهدفة من خالل نموذج   يتم  ، فإنهإختيار المستفيدين في اإلدارة العامة للزكاة ولجان الزكاة 
والصحية والتي    واالجتماعيةبيانات الشخصية والديموغرافية واالقتصادية  دراسة حالة تحدد فيها المعلومات وال

يقيم من خاللها العاملون في اللجان أولويات الصرف ومصارف الزكاة حيث يتم تصنيف المستفيدين إلى فئات 
  البيانات ظام إلكتروني يحوسب هذه نب  وذلك، يتم اعالنها على لجان الزكاة في المناطق تحدد أولويات الصرف

حيث تحتوي قاعدة البيانات    باالحتياجات الفعلية مثل العالج والتعليم وغيره  ربط طبيعة المساعدات اإلغاثيةل
. وفي الهيئة العامة للزكاة تتم اجراءات الصرف في 25أسرة من جميع المناطق في قطاع غزة   150000على  

ئة على سبيل المثال فإن أموال زكاة الفطر التي المشاريع وفق شروط المشروع ووفق الخطة التي حددتها الهي
يقل دخلهم عن ألف شيكل   بالحكومة والذين  الموظفين  اقتطاعها من مستحقات موظفي غزة توزع على  يتم 
شهريا، وكذلك فإن الهيئة تمنح دافعي الزكاة فرصة لتوجيه زكاة أموالهم لجهات أو اشخاص يحددونهم بعد 

 .  26تفيدين التأكد من أحقية هؤالء المس
موال أالمستفيدين وشروط االستفادة من    اختيارمن حيث    النزاهةوهناك بعض الظواهر التي قد تضر ببيئة  

الزكاة إدارة ملف  أثرت سلبا على  قائمة بشكل خاص حصول بعض موظفي    الزكاة  الماضي وما زالت  في 
 

 2019/ 3/ 7وثيقة ضوابط عمل للعاملين في اإلدارة العامة للزكاة وكذلك العاملين في لجان الزكاة صادرة عن وزارة االوقاف والشئون الدينية بغزة    23
 (2019)اصدارات امان    غزة قطاع في  الزكاة ملف  إدارة على القائمة   الجهات عمل في النزاهة  بيئةتقرير منشور   مرجع سابق24
 2021/ 11/ 10وزارة االوقاف بتاريخ –مقابلة هاتفية مع أسامة سليم مدير عام االدارة العامة للزكاة  مرجع سابق25
 2019  غزة قطاع   في الزكاة ملف إدارة على القائمة الجهات عمل في  النزاهة  بيئةمرجع سابق تقرير منشور  26
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ديوان الرقابة اإلدارية  ل  سابق  تقرير  أشارو   ،27خرين أكثر احتياجا آ الحكومة بغزة على مساعدات على حساب  
استفادة جهات لهم نفس الخصائص من هيئة الزكاة بمبالغ  لوجود مخالفات تتمثل ب  م2016في العام    والمالية
 .28في غياب معايير صرف واضحة متفاوتة

 .فيهاتلقي الهدايا ومدى االلتزام بها من قبل العاملين  و تعليماتأنظام 
  . من العاملين  الهداياعقوبة واضحة لمن يتلقى  ووضع    تلقي الهداياال توجد الئحة أو تعليمات مكتوبة تمنع  

اإل يخص  ل  دارةوفيما  هي  تبعيتها  فإن  للزكاة  الدينيةالعامة  والشئون  األوقاف  موظفوها    وزارة  قانون  ويخضع 
 حظر على العاملين بالوظائف الحكوميةي(  67والذي وفق المادة )(  2005( المعدل لعام ) 4رقم )  الخدمة المدنية

و  أ ربح شخصي أو القبول مباشرة    تحقيق  ذاتية أواللمنفعة  نشطة تعود باأ  في استغالل وظيفتهم وصالحياتهم  
أما فيما يخص لجان الزكاة   .29منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفتهبالواسطة ألية هدية أو مكافأة أو  
عدتها الوزارة يقومون بالتوقيع على تعهد  أ مذكرة الضوابط التي    إلىيخضعون    في قطاع غزة فإن العاملين فيها

 . 30المزايا الخاصة   وألقي الهدايا  خلت من االشارة لحظر توالتي    واقرار التزام بضوابط العمل داخل لجان الزكاة
ومن الناحية االجرائية فإنه لم يتم االبالغ عن أي شبهات فساد فيما يتعلق بتلقي الهدايا، وهو ما قد يعزى من 

ولم   .والعوار التشريعي  جهة لعوامل مجتمعية تضبط العملية ومن جهة أخرى لضعف الرقابة على هذا الملف
التقرير انتقد    ، لكنلوجود حاالت تلقي هدايا للعاملين في ملف الزكاةتقارير ديوان الرقابة االدارية والمالية    تشر

وهو ما بررته الهيئة بأنها ممارسات    31قاربهم بالهدايا أسياسة اغراق هيئة الزكاة الفلسطينية للمتعاملين معها و 
وان هذا االجراء    اب الترغيب، خاصة في ضوء عدم االلزاميةتشجيعية لتعزيز ثقافة الزكاة وجلب المكلفين من ب

وكذلك لم يتطرق تقرير الرقابة االدارية والمالية األخير ألي شبهات فساد لكنه    يتم وفق ضوابط تضعها الهيئة
  .32تناول بعض القضايا المتعلقة بمسك الحسابات وفق االصول

 . التعامل معها آلياتشبهات فساد و االبالغ عن  آليات
وقضايا الكسب غير المشروع   (2005(  لعام )1رقم )مكافحة الفساد المعدل  على الرغم من أهمية التوعية بقانون  

عن قضايا الفساد إال أن هناك قصور واضح بالتوعية حول هذه القضايا واإلعالم عنها. مما   باإلبالغالمتعلقة  
وطرق اإلبالغ عن قضايا الفساد  آليات وكذلك أصحاب العالقة( ب والمستفيدين ينشأ عنه جهل المبلغين )الموظفين 

 
 https://samanews.ps/ar/post/469130م، 2021/ 5/ 4خبر صحفي وكالة سما االخبارية بتاريخ  27
 م2019/ 5/ 16مقابلة سابقة مع سعيد أبو وردة ديوان الرقابة االدارية والمالية، بتاريخ  28
 (م2005(  لعام ) 1رقم ) قانون مكافحة الفساد المعدل  29
 م  2019/ 3/ 7وثيقة ضوابط عامة للجان الزكاة المحدثة والصادرة عن وزارة األوقاف بتاريخ  30
 م2019/ 5/ 16مقابلة سابقة مع سعيد أبو وردة ديوان الرقابة االدارية والمالية، بتاريخ  31
 2021/ 11/ 10مقابلة مع اياد شعبان مدير عام هيئة الزكاة الفلسطينية بتاريخ  سابق مرجع  32

https://samanews.ps/ar/post/469130
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لم تصدر لجنة كذلك  و ،  فات الزكاةوعن كيفية حفظ القانون لحقوقهم وحمايتهم عند اإلبالغ عن قضايا الفساد في مل
بالرغم من وجود حاالت فساد سابقة   الرقابة بالمجلس التشريعي أية تقارير رقابية تخص هيئة الزكاة الفلسطينية

 . 33  م6201ديوان الرقابة االدارية والمالية للعام  م بناءا على تقرير2019أمان للعام   مثبتة في تقرير

 إدارة ملف الزكاة بقطاع غزة افية في بيئة الشف
أفصح الموقع اإللكتروني عن قانون تنظيم الزكاة فقد    لهيئة الزكاة الفلسطينية   لكترونيباالطالع على الموقع اإل

 سواء، والالئحة التنفيذية للقانون. ووضع بيانات خاصة باالتصال والتواصل  2008( لسنة  9الفلسطيني رقم ) 
- م2016رقام الهواتف. كذلك قام الموقع بنشر الخطة االستراتيجية للهيئة للفترة من  أعبر البريد اإللكتروني أو  

ن هناك تطور  أومن الجدير ذكره ب  .202834-   2022العمل على الخطة االستراتيجية لعام    وجاري   م0202
م للهيئة على صفحة الهيئة على موقع فيس بوك لكن هذا التقرير لم  2020الفت حيث تم نشر حصاد العام  

جهة أخرى  حجم ايرادات وقيمة مصروفات الهيئة. ومن  ينشر على الموقع االلكتروني، تقرير الهيئة تطرق ل
وعدد األسر المستفيدة، مع عدم  لبيانات المتعلقة بحجم المشاريع ومصادر تمويلها  االموقع اإللكتروني    ذكر

لوحظ وجود قصور واضح   ضاوأي  المستفيدين من مصارف الزكاة.  اختيارسس ومعايير  االشارة بشكل صريح أل
للهيئة  التنظيمي  الهيكل  ذكر  على  الموقع  اقتصر  المثال  سبيل  فعلى  المهمة  المعلومات  الخطة    في  وفق 

ألسماء ومؤهالت   في حين أن هذا الهيكل غير معمول به كما تجاهل التطرق   م2020-م 2016االستراتيجية 
   .اة أعضاء من المجلسكذلك لم يتم تحديث هذا الهيكل بعد وف الهيئة إدارةمجلس 

فاكتفى بذكر األنشطة التي تنفذها لجان الزكاة التابعة    وزارة األوقاف والشئون الدينيةل  لكترونيأما الموقع اإل
العامة للزكاة، بمتابعة صفحة اإلدارة    .35الموازنات أو أي تقارير ذات صلة لدائرة الزكاة دون التطرق للشروط أو  

مستوى   هناك  أن  األيتضح  وعدد  تمويلها  ومصادر  وموازناتها  األنشطة  عن  اإلفصاح  من  نسبيا  سر مقبول 
   .المستفيدة

 : ونشر القرارات الصادرة عنها  لألجسام المؤسسية ة االجتماعاتدوري
جهات العاملة على ملف ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة بال   لكترونيمن خالل االطالع على الموقع اإل

لوحظ أن هناك اجتماعات دورية لإلدارة العامة للزكاة يتم تغطيتها إعالميا من خالل تحديد    قطاع غزةالزكاة في  
36أجندة هذه االجتماعات دون اإلشارة لنتائج وتوصيات هذه االجتماعات.
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الدوري للوزارة وعلى صعيد لجان الزكاة التابعة لإلدارة    االجتماعالعامة للزكاة  مدير عام اإلدارة  كما يحضر   
 .37الشهرية وارسالها لإلدارة العامة للزكاة االجتماعات فانه يتم تسجيل محاضر 

( أعضاء قبل وفاة أحد  8)الهيئة بصورة غير منتظمة وبعدد    أمناءيجتمع مجلس  اما فيما يخص هيئة الزكاة،  
أعضاء ما   8ليصبح عدد من يحضرون االجتماع ألقل من م 2021في بداية العام  الفاعلين أعضاء المجلس

ي محاضر  أوبالرغم من ذلك لم تنشر  .  38دفع الهيئة للطلب من المجلس التشريعي بتكليف مجلس جديد للهيئة 
 .39الجتماعات هذه الجهات، كما أن قرارات هذه اللجان غير منشورة 

 هات العاملة على إدارة ملف الزكاة ومدى نشرها واالفصاح عنهااإلفصاح عن الموازنة العامة للج
تنشر الجهات العاملة في ملف الزكاة معلومات مالية عن أعداد المستفيدين والموازنة المخصصة لكل نشاط  

 .40على نشر الموازنات الخاصة بها   تتحفظولكنها 
خر فإن اإلدارة العامة للزكاة تخضع للموازنة العامة لوزارة األوقاف والشئون الدينية وتحدد مصاريف  آعلى صعيد  

ن الموازنة التشغيلية الجارية للجان العاملة في الزكاة ال تخضع للموازنة أهذه اإلدارة وفق هذه الموازنة، في حين  
بالمركزية الكاملة. كذلك فإن وزارة األوقا المالية  العامة وتتمتع  التقارير  الدينية تتحفظ على نشر  ف والشئون 

لكنها سهلت وصول الباحث لبعض األ اللجان،  بإيرادات ونفقات  العام    رقام االجماليةالمتعلقة  م،  2019في 
موازنات  صورة  وليست في  أخبارية  بصورة  البيانات  هذه  لبعض  االلكتروني تشير  الموقع  بيانات  فان  كذلك 

كما أن هيئة الزكاة لم تعلن    . صفحات التواصل االجتماعي أو ضمن تقارير سنوية منشورةمنشورة على الموقع و 
و موازنتها، فهي تحدثت عن بعض أوجه الصرف دون التطرق لمبالغ الصرف أو معاييره، حيث  أعن ميزانيتها  

 .41تكتفي بإرسال موازنتها وتقاريرها المالية للمجلس التشريعي

 العملي بتلك السياسات والمعايير ومدى التقيد  ،تلك الجهاتخدمات و  ومعايير سياساتاالعالن عن 
ات المؤسسية للجهات العاملة في ملف الزكاة ال توجد سياسة عامة  ناحية التشريعية وعلى نطاق السياسمن ال

لما حد  الزكاة وفقا  للتوزيع بخالف تحديد مصارف  الفلسطيني رقم )ه  د واضحة  الزكاة  تنظيم  ( لسنة 9قانون 
هناك قصور واضح في شفافية االعالن عن معايير    ومن الناحية االجرائية،  أو السياسات العامة للوزارةم  2008
خاصة أن هذا الملف مهم ويستفيد منه فئة    ،الحوكمة  ومبادئوهذا االجراء يتنافى مع قيم  المستفيدين    اختيار
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ن المبالغ التي  . وفيما يخص هيئة الزكاة الفلسطينية فإ42كبيرة من المجتمع في ظل الظروف االقتصادية الحالية 
ولكن غالبية المشاريع المنفذة .  المتزايدة  وهي جزء بسيط ضمن احتياجات الناس  نسبيا   تجمعها الهيئة محدودة

وتتم من خالل شركاء الجمعية ووفق معايير تتفق عليها الهيئة مع شركاء الهيئة    معايير  وضعت ضمن الهيئة  
طالع على موقع وزارة المالية فنجد . ومن خالل اال43سواء كانت الحكومة أو لجان الزكاة العاملة في قطاع غزة

 . 44أنه نشر الشروط والمعايير الخاصة باستفادة الموظفين من زكاة الفطر 
بعد استكمال   العامة للزكاة فإن المعايير يتم وضعها وفق رؤية كل لجنة من لجان الزكاة  دارةيخص اإل  أما فيما

العامة العتماد هذه   دارةلإلوال يتم الرجوع    وزارة األوقاف والشئون الدينيةتعبئة النماذج الموحدة المعتمدة من  
   .45المعايير وفي المقابل فإن هذه المعايير غير منشورة 

  للجهات العاملة في ملف الزكاة منشور توفر نظام داخلي ومالي
ت وتلتزم الهيئة به.  آنظام داخلي غير منشور يوضح الهيكلية والرواتب والمكاففي هيئة الزكاة الفلسطينية    يوجد 

والذي يوضح   (2005)المعدل لعام    (4)رقم    العامة للزكاة قانون الخدمة المدنية  دارةويتبع العاملون في اإل
الرواتب والمكافئات  العاملي  هيكلية  تقدير مكافئات  للتقدير الشخصي في حين أن  الزكاة يخضع    ن في لجان 

 .46مختلفة ويتفاوت من جمعية ألخرى وهذا يعتبر اشكالية ال تضمن العدالة بين العاملين في اللجان ال

، جهات المتابعة ومستوى ةداري المالية واإل ،السنوية والدورية: تقارير الجهات العاملة في ملف الزكاة
 المساءلة تدقيق و المتابعة و ال

مع تجنب الدخول   لألنشطةيغلب على تقارير الجهات العاملة في ملف الزكاة الطابع التسويقي واالستعراضي  
المتعلقة   تلك  أو  المالية  التفاصيل  الزكاة المستفيدين وشرائحهم، ف  إختياربمعايير  بمدى االلتزام  في  في هيئة 

المجلس    . في حين أنبشكل دوري   والمجلس التشريعي  مناء ة ومالية تقدم لمجلس األإداريتوجد تقارير  الفلسطينية  
  ة والمالية داريديوان الرقابة اإل  ي عقب تقرير ذلك  ، و منذ انشاؤها  فقط  ثالث مرات   دارةالتشريعي اجتمع بمجلس اإل

كل  بش  العامة للزكاة فهي ترفع تقاريرها  دارةأما في ما يتعلق بلجان الزكاة واإل  .020247والعام    2018في العام  
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يراقب   ة والماليةداريديوان الرقابة اإلبغزة، وكذلك يوجد مراقب من    وزارة األوقاف والشئون الدينيةلوكيل    دوري 
 . 48هذه اللجان  أعمال

 ملف الزكاة في قطاع غزة  إدارةالجهات القائمة على  أعمالالرقابة والمساءلة والتدقيق على  بيئة

  عن حاالت فسادومدى فاعليتها وكشفها  الرقابة والتدقيق الداخليأنواع 
هيئة   فال يوجد في  ملف الزكاة؛  إدارةشكال الرقابة والمساءلة الداخلية واختلفت بين الجهات التي تقوم بأتنوعت  
العامة للزكاة ولجانها فتتمثل في رقابة داخلية تتبع    دارةوفي مجال الرقابة على اإلدائرة للرقابة الداخلية،  الزكاة  
 . ون الدينية وكذلك وزارة الماليةوالشئ األوقافوزارة 

 ملف الزكاة إدارةعلى عمل الجهات العاملة على  الرقابة والمساءلة والتدقيق الخارجي
والمساءلةأتنوعت   الرقابة  تقوم    الخارجية  شكال  التي  الجهات  بين  الزكاة    إدارةبواختلفت  فهيئة  الزكاة؛  ملف 

وجميعهم لم    ومجددا مجلس الوزراء  ة والمالية وكذلك رقابة المجلس التشريعيداريتخضع رقابة ديوان الرقابة اإل
ومي يصدر أي تقارير تخص الهيئة، ولكن هناك متابعة حالية لعمل الهيئة من لجنة تابعة للجنة العمل الحك

العامة    دارةوفي مجال الرقابة على اإل  .49م 2021بغزة والتي تتابع تقرير ديوان الرقابة االدارية والمالية للعام  
ولجانها ل  للزكاة  فقط  تخضع  وهي  عملها  على  رقابة خارجية  أي  يوجد  وزارة  فال  تتبع  داخلية   األوقاف رقابة 

 . 50ة والمالية دارية اإلوديوان الرقاب والشئون الدينية وكذلك وزارة المالية،

  ملف الزكاة إدارةالعاملة على  الجهاتلعمل  مجتمعيةالمساءلة ال
حياء في مساءلة عمل لجان الزكاة من حيث أنشطتها ومعايير االستهداف  كان من المفترض أن تساهم لجان األ

في ظل أن هذه اللجان غير منتخبه خالفا    ولكن لألسف هناك غياب لمثل هذه المساءلة  ،المستهدفةوالشرائح  
للجهات   مع المدنيد مساءلة من قبل مؤسسات المجتوجأنه ال تما  ، ك51لما تقتضيه مباديء النزاهة والمساءلة

دارة ملف الزكاة سواء من حيث وضع السياسات العامة الدارة هذا الملف أو من حيث المشاركة  إالعاملة في  
مؤسسات  مع  التعاون  الجهات  تلك  رفض  بسبب  الجهات  هذه  بها  تقوم  التي  والمشاريع  األنشطة  تحديد  في 

 .52المجتمع المدني  
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 المواطنين  التعامل مع شكاوى  آليات
رقام اتصال مخصصة الستقبال الشكاوى والموجود فقط ألهيئة الزكاة رابط أو    لكترونييوجد على الموقع اإلال  

ال يعمل    الرئيس للهيئة  المقر  فإن، وبخصوص وجود صندوق شكاوى بالمكان  هي بيانات اتصال بالمؤسسة
 .53سسات شريكةمن خالل شراكات ومؤ ما تتم المعامالت  بالمستفيدين وان  على التواصل المباشر

 ملف الزكاة  إدارةالجهات العاملة على  أداءمن مؤسسات الحكم القائمة في غزة على  رقابة ومساءلة
وكان قد أصدر تقاريره    العامة للزكاة وهيئة الزكاة الفلسطينية  دارة اإل  أعمالوالمالية    ةداريديوان الرقابة اإل  يتابع 

 دارةدوره الرقابي بالضعيف، كما أن لجان الزكاة تخضع لرقابة اإلللمجلس التشريعي الفلسطيني والذي وصف  
االمكانيات واللوجستيات والكوادر البشرية وفي    نقص يضا ضعيفة في ضوء  أالعامة للزكاة ولكن هذه الرقابة  

 ضوء مركزية عمل اللجان. 

 واالستخالصات  االستنتاجات

العامة  االستنتاجات  
 مليون دوالر. )9.5(سنوات قامت بتحصيل قرابة  )8(هيئة الزكاة الفلسطينية على مدار  -
 . خصم الزكاة من قيمة ضريبة الدخل بملفغالبية إيرادات الهيئة ارتبطت  -

ملف الزكاة إدارةمتعلقة بالنزاهة في ال االستنتاجات  
قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني  ة الزكاة الفلسطينية وفق الشروط التي أقرها  ئهي  أمناءتم تعيين أعضاء مجلس   -

 لكن دون انتخاب. م 2008( لسنة 9رقم )
اللجان والتحكلعمل لجان المركزية عالية جدا  العامة للزكاة    دارةاإلمنحت   - م في زكاة من حيث تشكيل 

 . ايرادات ونفقات هذه اللجان وفق االنظمة واللوائح
 من وجهاء المناطق وليست من خالل عمليات انتخاب.الزكاة بقطاع غزة  لجانيتم تشكيل  -
من أي بند يشير  م 2008( لسنة  9قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ) خلت مواد    ،من الناحية التشريعية -

 لمنع تضارب المصالح في ملف الزكاة. 
 .في ضريبة الدخل بقطاع غزةعمل ضمن عضوية لجان الزكاة بقطاع غزة موظفون بارزون  -
العامة للزكاة لمدونة السلوك الوظيفي العامة الصادرة عن ديوان الموظفين العام    دارةيخضع موظفو اإل -

 .دارةوالتي ال تعتبر ملزمة للجان الزكاة التابعة لإل
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والشئون الدينية،    األوقافعدتها وزارة  أ يخضع العاملون في لجان الزكاة في قطاع غزة لمذكرة الضوابط التي   -
 و المزايا الخاصة.أوالتي خلت من االشارة لحظر تلقي الهدايا 

من مواد تنص على ضرورة تقديم العاملين على  م  2008( لسنة  9قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم )خال   -
اب للتشكيك بنزاهة  ملف الزكاة الفصاحات أو اقرارات للذمم المالية بما يعتبر عوار في التشريع ويفتح الب

  العاملين على ملف الزكاة.
افصاحات واقرارات الذمم المالية للعاملين    تقديمال تطلب جميع الجهات العاملة في ملف الزكاة بقطاع غزة   -

 بهذه الجهات.
 يتم تصنيف المستفيدين من خدمات لجان الزكاة إلى فئات تحدد أولويات الصرف.   -
بيانات مشتركة لحوسبة بيانات المستفيدين بما يزيد من صعوبة ربط طبيعة    ال يوجد نظام إلكتروني أوقاعدة -

 المساعدات اإلغاثية باالحتياجات الفعلية مثل العالج والتعليم وغيرها. 
مر  ساهم الصندوق المشترك بين هيئة الزكاة ووزارة المالية في غياب معايير صرف واضحة واعتمد األ -

 على التوافق الثنائي. 

ملف الزكاة إدارةمتعلقة بالشفافية في ال تاالستنتاجا  
 المستفيدين  اختيارواضح في شفافية االعالن عن معايير  قصورهناك  -
 المستفيدين.  إختياروشروط  آليات في وصول المستفيدين للبيانات والمعلومات حول هناك تطور  -
 الشراء والعطاءات.  آليات لهيئة الزكاة الفلسطينية يوضح  ينغير منشور  مالي داخلي ونظام يوجد نظام -
المالية على مواقعها ملف الزكاة في قطاع غزة عن نشر    إدارةتتحفظ الجهات العاملة على   - الموازنات 

 .االلكترونية

ملف الزكاة إدارةمتعلقة بالمساءلة في ال االستنتاجات  
 يحوي تفاصيل عن األداءال يوجد معايير صادرة عن الهيئة واللجان بشكل  -
 . شكال الرقابة والمساءلة الداخلية واختلفت بين الجهات التي تقوم بإدارة ملف الزكاةأتنوعت  -

تالتوصيا  
عامة ال التوصيات  

بما يكفل االشارة لمنع تضارب المصالح في   الجهات المسؤولة عن ضرورة وجود الئحة واضحةمطالبة   -
 والزام العاملين بتوقيع اقرارات الذمة المالية ومدونات السلوك.  واعداد  ملف الزكاة، وحظر تلقي الهدايا
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توحيد جهة االشراف للحد من تداخل المهام بين هيئة الزكاة الفلسطينية ودائرة الزكاة في وزارة االوقاف   -
 والشؤون الدينية. 

كة للجهات العاملة ومؤسسات المجتمع المدني على انجاز قاعدة بيانات مشتر   بغزة  مجلس الوزراء  عمل -
 . في ملف الزكاة

بين مؤسسات الزكاة قاعدة بيانات موحدة  توفير  و ومؤسسات المجتمع المدني دعم    بغزة  مجلس الوزراءقيام   -
الفئات ا البيانات ضمن سجل    ،لمستهدفة لضمان عدم االزدواجيةلتمكينها من الوصول إلى  واتباع كل 

 واضحة للفئات المستهدفة مركزه وزارة التنمية االجتماعية. 

متعلقة ببيئة النزاهة:ال التوصيات  
االسراع بتطوير مدونة سلوك تضبط بشبكة المنظمات االهلية و الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية  قيام   -

المجتمع المدني بالسلوكيات المهنية في تقديم أعمال اإلغاثة بشكل  مؤسسات  لجان الزكاة المحلية و وتلزم  
 عام وفي ملف الزكاة بشكل خاص 

ت العاملين في لجان الزكاة بما يضمن العدالة بين  آتوحيد تقدير مكافب وزارة األوقاف والشئون الدينيةقيام   -
 العاملين في اللجان المختلفة.

متعلقة ببيئة الشفافية : ال التوصيات  
 تحديد ونشر سياسات ومعايير صرف الزكاة تراعي أولويات المجتمع  بوزارة األوقاف والشئون الدينية  ام قي -
يجب ان تتمتع المواقع اإللكترونية للجهات العاملة على إدارة ملف الزكاة بشفافية االعالن عن معايير   -

 إختيار المستفيدين. 
الموازنات وااليرادات. وأن تخضع الموازنة التشغيلية الجارية  شفافية االفصاح عن التقارير المالية خاصة   -

 للجان العاملة في الزكاة لهذا المستوى من الشفافية. 

المساءلة: متعلقة ببيئة ال التوصيات  
 تعزيز الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني.  -
  .عمل على نشرها للمواطنينالزام جميع االطراف المعنية بإصدار تقارير دورية شاملة عن أعمالها وال -
 . المخالفين  على إقرار العقوبات  من تلقي المنح والهدايا و   تتعلق بمنع الموظفين  الزكاة إلحكام  أهمية تضمين إدارة  -
تعزيز دور ديوان الرقابة اإلدارية والمالية ووزارة الداخلية في مجال الرقابة وتقديم التقارير الدورية واخضاع   -

 المؤسسات العاملة في ملف الزكاة للمساءلة 
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 المراجع 

 القوانين والتشريعات
 م. 2008( لسنة  9قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ) -
 ( 2005( المعدل لعام )4رقم )  قانون الخدمة المدنية -
 م. 2000لسنة  (1)قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطيني رقم   -
 . (2005(  لعام )1رقم )قانون مكافحة الفساد المعدل  -
 الالئحة الداخلية لإلدارة العامة للزكاة والصادرة عن وزارة األوقاف والشئون الدينية بغزة. -
قبل المجلس التشريعي إلى رئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة تتضمن الردود    مذكرة توضيحية موجهه من -

 م. 2013/ 13/1على مالحظات الهيئة على قانون الزكاء بتاريخ  
 من وثائق الجمعية.  –  الزكاة االسالمية نبذة تعريفية عن جمعية -
 ف والشئون الدينية بغزة. اإلدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة األوقا –نماذج دراسة الحاالت اإلجتماعية  -
بتاريخ   - الدينية  والشئون  األوقاف  وزارة  عن  والصادرة  المحدثة  الزكاة  للجان  عامة  ضوابط  وثيقة 

 م. 2019/ 7/3
وثيقة ضوابط عمل للعاملين في اإلدارة العامة للزكاة وكذلك العاملين في لجان الزكاة صادرة عن وزارة   -

 . م7/3/2019األوقاف والشئون الدينية بغزة 
 .م6/2019/ 22بتاريخ    الدائرة المالية بوزارة األوقاف والشئون الدينية  –بيانات مالية غير منشورة   -

 الدراسات واألبحاث
غزة )اصدارات    قطاع  في   الزكاة  ملف  إدارة  على  القائمة  الجهات   عمل   في  النزاهة  منشور بيئةتقرير   -

 ( 2019امان 
د. محمد العمور    –قانوني الزكاة والضريبة في فلسطين  بحث منشور بعنوان " مشروعية الجمع بين   -

 . 221 –  197مجلة جامعة األقصى المجلد التاسع عشر العدد الثاني ص   2015
ورقة عمل قدمها السيد إياد شعبان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة في ورشة عمل آليات   -

 مية.الجامعة اإلسال م2019تطبيق االقرار الزكوي ابريل  

  المقابالت
 م 10/11/2021هيئة الزكاة الفلسطينية بتاريخ مدير عام  مقابلة مع اياد شعبان  -
 م 10/11/2021بتاريخ عام اإلدارة العامة للزكاة،  أسامة اسليم: مدير هاتفية مع  مقابلة -
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 م 16/11/2021مقابلة مع أسامة نوفل الباحث في قضايا النزاهة والشفافية بتاريخ   -
 م 2021/ 11/ 17د. مروان الدهدار أكاديمي وباحث في مجال الحوكمة مقابلة مع  -

 المواقع االلكترونية 
 لوزارة األوقاف والشئون الدينية بغزة  الموقع اإللكتروني -
 صفحة االدارة العامة للزكاة على فيس بوك -
 صفحة هيئة الزكاة الفلسطينية على فيسبوك  -
 م. 2019الفلسطينية،  الموقع اإللكتروني لهيئة الزكاة  -
بتاريخ   - االخبارية  سما  وكالة  صحفي  م،  4/5/2021خبر 
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